
sport



Welke sport beoefende je?

Deed je mee aan wedstrijden?

Doe je nog sport?

Naar welke sport kijk je graag?

VRAGEN OVER 

sport



muziek



Speel je een muziekinstrument?

Heb je een favoriete artiest?

Naar welke liedjes luister je graag?

Ging je ooit naar een memorabel concert?

Heb je een favoriete muziekstijl? Bv klassiek, chanson, opera,..

VRAGEN OVER 

muziek



vrije tijd & hobby’s



Wat waren je hobby’s vroeger?

Wat zijn je hobby’s nu?

Waar ging je op uitstap?

Wat deed je tijdens het weekend?

Naar waar ging je graag met vakantie?

VRAGEN OVER 

vrije tijd & hobby’s



school & werk



Tot welke leeftijd ging je naar school?

Wat was je lievelingsvak?

Welke beroepen oefende je uit?

Deed je je job graag?

Op welke verwezenlijkingen ben je trots?

VRAGEN OVER 

school & werk



gewoonten & tradities



Wat doe je op een gewone dag?

Was je familie gelovig?

Ging je vroeger naar de mis?

Deden jullie vroeger iets speciaal met feestdagen?

Had je thuis bepaalde eetgewoonten?

Welke activiteiten deed je thuis graag voor je hier kwam wonen?

VRAGEN OVER 

gewoonten & tradities



familie & vrienden



Waar groeide je op?  
Woonde je in een stad, in een dorp of op het platteland?

Wat was het beroep van je ouders?

Had je broers of zussen?

Hoe beleefde je jouw kinderjaren?

Hoe ziet je gezin er nu uit?

Heb je kinderen en kleinkinderen? Wie zijn ze?  
Hoe is de band met hen?

Wat betekent vriendschap voor jou?

VRAGEN OVER 

familie & vrienden



woonzorgcentrum



Wat was de aanleiding van het verblijf?

Waarom kozen jullie voor dit woonzorgcentrum?

Hoe waren de eerste dagen hier in het woonzorgcentrum?

Wat is je favoriete activiteit hier?

Zijn er dingen die je hier graag zou veranderen?

Wat wil je graag nog doen in het woonzorgcentrum?

VRAGEN OVER 

woonzorgcentrum



wie ik ben



Babbel je gemakkelijk?

Hoe zou je je karakter omschrijven?

Wat maakt voor jou het leven de moeite waard?

Waar kan je het meest van genieten?

Wat brengt je tot rust?

Ben je graag samen met anderen of ben je liever alleen?

Hoe wil je graag herinnerd worden?

VRAGEN OVER 

wie ik ben



relaties & liefde



Heb/had je een partner? Trouwde je?

Hoe heb je je partner leren kennen?

Hoelang zijn/waren jullie een koppel?

Waar woonden jullie?

Wat doen/deden jullie graag samen?

Wat betekent ‘graag zien’ voor jou?

VRAGEN OVER 

relaties & liefde


